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@AhmedHulusi: @mustafaceceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #5 - #Hologram 

Dünyan 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa- 

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-5- 

hologram-dunyan.htm … 

@DecodingQuran: #DecodingTheQuran (A 

Unique Sufi Interpretation) by @AhmedHulusi 

is available for download from #iBooks 

https://itunes.apple.com/us/book/decoding- 

quran-unique-sufi/id718505747 … Retweeted 

by Ahmed Hulûsi 

@GulruBayraktar: Quantum physics proves 

that there IS an afterlife, claims scientist 

http://dailym.ai/1e1uA2G via @MailOnline 

@AhmedHulusi @Gulmisalim Retweeted by 

Ahmed Hulûsi  

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #5 - Hologram Dünyan 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-ceceli-

sordu- ahmed-hulusi-yanitladi-5-hologram-

dunyan-39288  

Follow us: @AhmedHulusi on Twitter 

http://ahmedhulusi.org 

http://www.ahmedhulusi.org/en/  

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

Üstad'ın Yeni Yorumu / Yorum bölümünde... 

Farkı farkedebilmek üzerine 

Farkı, fark edemeyene farkı fark ettirmeye 
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çalışmayınız, çünkü farkı fark edecek kabiliyet 

ve istidatta yaratılmamıştır. Farkı fark etmemek 

üzere var olmuştur. Ahmed Hulûsi 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurn- 

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

http://blog.milliyet.com.tr/kur-an- 

mucizesidir-yasadigimiz--altin-cag-

/Blog/?BlogNo=432393 

 

Siber Alemden... 

@RudyTanzi: Evidence is mounting that we 

are not evolving randomly, but, instead, 

through a self-organizing system of 

cooperation. #SuperGenes Retweeted by 

GÜLMiSÂL 

@Donaemon80: “@MehmetDogramaci: 

Kişide şirkin kalkmış olmasının en büyük 

alameti; yaşadıkları hakkında kimseyi 

suçlamaz hale gelmesidir.” Retweeted by 

GÜLMiSÂL 

@haykavi: Ceceli illuminati mi? Adnan hocacı 

mı? Cemaatten mi? ya da Rasulullah yolunda 

mı? pic.twitter.com/TngIePsiTc Retweeted by 

GÜLMiSÂL 

@sufafy: Kişinin kendini beğenmesi ne kadar 

anlamsız ise, içinde bulunduğu grubu üstün 

görmesi de bir o kadar ayıptır. 

@sufafy: Gururlu kendini beğenmiş insanı 

kimse sevmez, ondan uzak durur. Bu husus 

evrensel bir kuraldır. 

@sufafy: Düsünmeden konuşmanın cezası 

sonradan düşünmeye mahkum olmaktır. 

Gibbon 
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@newsoy: “Allah, hesabi aninda gorendir." Bu 

nedenle su an gorulmedik hesabin kalmamis. 

Sonuclarini yasiyorsun. YENI'den yarinini insa 

etmeye bak! 

@AylinERK: AN'da ne anilar, ne de anilanlar 

vardir... 

@AylinERK: 17 Kasım’da saat 17:17’de Boğa 

burcunun 25 derecesinde Dolunay meydana 

gelecek. 

@erkuter: "Beni, bensiz bil; sen, sensiz gel; 

seyranımız "DOST" olsun!.." @AhmedHulusi 

Retweeted by AylinEr 

@lNSPlRING: Why compare yourself with 

others? No one in the entire world can do a 

better job of being you than you. Retweeted by 

AylinEr 

@beyzazapsu: Terrorism can only end 

through recognition of the real message 

#DecodingTheQuran by @AhmedHulusi 

http://fwdrv.ws/1amA4pB @najiaashar 

@beyzazapsu: #DecodingTheQuran-A 

Unique Sufi Interpretationby @AhmedHulusi is 

available for download from #iBooks 

https://itunes.apple.com/us/book/decoding-

quran- 

unique-sufi/id718505747 … @maleehalodhi 

@beyzazapsu: Fear of knowledge,fear of 

freedom,fear of truth,fear of change leads to 

distruction.Malala's story. 

http://t.co/zsVHEossHg 

@NurferNur: Baktığın resimlere göre 

yorumların.........Sana göre, n'ye göre ? 

#hologramdünyan 

@NurferNur: The mind is everything; what 

you think, you become.  

@NurferNur: STOP ! imagining yourself to be 

this or that. Just be. -Nisargadatta 

http://fwdrv.ws/1amA4pB
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@birsenkalali1: Algılayan? Algılama, 

"birim"dir! "Birim", algılamayla hayat bulur. 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuranveyenic

ag.htm … 

@birsenkalali1: http://www.youtube.com/user/ 

AhmedHulusiOfficial … 

@Sinemfann: İnsanlari, inançları ve fiilleri 

yüzünden bir kalıba sokmaya çalışmak, 

düşünen beyinlerin yapmayacağı bir şeydir. 

Allah uzak tutsun.. Retweeted by NERVO 

@birdahabak: 2 Kar Tanesinin Birbirinin 

Aynısı Olamayacağının 10 İspatı: 

http://t.co/pHq4F2gfp6 

@yenileyicibakis: Sev beklentisiz Sev Gayrın 

yokki beklenti duyasın Kayıtsız sınırsız sonsuz 

olarak Sev Sahiplenmeden Sev Hem neyi 

sahipleneceksin Sadece Sev 

@yenileyicibakis: Sev kimliksiz olarak 

KIYAM-ETin geldiği ANda vuslatın biteceğini 

düşünerek SEV pic.twitter.com/a2fS3vhNFJ 

@biologyofbelief: the moment you change 

your perception, is the moment you rewrite the 

chemistry of your body 

@DeepakChopra: Consciousness is 

fundamental, without cause, non dual. It is the 

sole reality. All else is projection 

#CosmicConsciousness 

@DeepakChopra: What is consciousness ? 

Where is consciousness ? Discussion with 

@RudyTanzi @mckafatos &Lothar Schafer 

http://www.youtube.com/watch?v=scI9ZFImN8

o 

&feature=youtu.be … e created nor destroyed; 

but it can be reshaped.  
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Yokluk-Varlık  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"TETİKLEME SİSTEMİ 

Isimlerin işaret ettiği özellikler her noktada 

tümüyle mevcuttur eksiksiz! Ne var ki, açığa 

çıkması dilenen özelliğe göre, kimileri 

kimilerine baskın hâle gelerek, tıpkı 

ekolayzırda yükselen kanalların öne geçmesi 

gibi, diğerlerinin önüne geçerek oluşumu 

meydana getirmektedir. Ayrıca belli isimlerin 

işaret ettiği belli özellikler, doğal olarak, 

otomatik olarak ilgili diğer isimlerin 

oluşumlarını tetikleyerek, akışı - oluşumu, "yeni 

şe'n"i meydana getirmektedirler. İşte bu olay, 

"Sünnetullâh" diye tanımlanan," (yazının 

devamı...) 

Ahmed Hulûsi 

 

"Bir kimse kendi hakikatine arif olursa, hiçbir 

itikat ile kayıtlı olmaz. 

Muhyiddin-i Arabi 

 

"Bana kulak ver ki, sana ses verebileyim. 

Karşındakinin gerçeği sana açıkladıklarında 

değil, açıklayamadıklarındadır. 
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http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/tetiklemesistemi.html
http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/tetiklemesistemi.html
http://blog.milliyet.com.tr/yokluk---varlik/Blog/?BlogNo=436663
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


Bu yüzden onu anlamak istiyorsan, 

söylediklerine değil, söylemediklerine kulak 

ver. 

Bir gerçek her zaman bilinmek, ama ara sıra 

söylenmek içindir. " (yazının devamı...) 

Halil Cibran 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Amerika’da zayıflamaya harcanan para ile 

Afrika'nın tamamı doyabilir. 

 

"Pazar günü boyunca Ay Boğa burcunda 

ilerliyor. Huzur ve güvenlik arzumuzun vurgu 

kazanacağı bir gündeyiz. Sabaha karşı 

kesinleşen ve erken saatlerde etkisi devrede 

olacak Ay-Mars üçgeni, güne aktif ve enerjik 

başlayacağımızı gösteriyor. Ay-Jüpiter 

altmışlığının uyumlu etkisi bunu daha da 

arttırıyor. Her türlü iş ve girişim açısından 

olumlu enerjiler içeren sabah saatlerini 

kullanabiliriz. Yeni yerler keşfedebiliriz. Rutin 

dışına çıkıp, değişik şeylerle ilgilenebiliriz. 

maceracı girişimler yapabiliriz. Sportif 

aktivitelere yönelebiliriz. Ben de bu enerjiye 

ayak uydurup, Avrasya Maratonu'nda AKUT 

için koşacağım. Katılımın yoğun olacağından 

eminim. Tabii öğle saatleri civarından itibaren 

yakınlaşan Ay-Güneş karşıtlığının rekabet ve 

çekişme içeren etkileri de devrede olacak. 

17.15'te Ay-Güneş karşıtlığı kesinleşiyor: 

dolunay! Boğa burcunda gerçekleşecek 

dolunayın etkilerini, yazımın girişinde 

değerlendirdim. Oradan okuyabilirsiniz." 

Öner Döşer  

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/kumvekopuk.html


İstanbul 4-5 günün ardından 

mavi gökyüzüyle tekrar buluştu. 

Güneşin görülmesi, kuzeyli olsa 

da rüzgarın zayıflaması düne 

göre fark oluşturuyor ama yine 14 derece. 19-

20'ler çarşambaya. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Teslimiyetten başka din yoktur! 

- Antibiyotik çağının sonuna mı geldik? 

- Sirkenin faydaları saymakla bitmiyor 

- Karabasan efsanesine bilimsel açıklama 

- Teknolojinin İnsan Aklıyla Oynadığı Oyun  

- Algımdaki Zaman Cepleri 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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